คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพเยาวชน : คายนิดาพัฒนาเยาวชน
สรุปสาระสําคัญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรพรอมแลวในการกาวสูประชาคมอาเซียน ดังนั้น เพื่อเผยแพรองคความรู
ดานประชาคมอาเซียนใหกับ คนรุน ใหม จึงไดจัดโครงการคายอาเซียนให ความรูแกนั กศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 จาก
มหาวิทยาลัยในกลุมสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) จํานวน 80 คน การจัดโครงการคายอาเซียนเปนการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบคาย ซึ่งกิจกรรมมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิกของประชาคม
อาเซียน เรียนรูการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมใหสมาชิกในคายไดพัฒนาการเรียนรู
ผานกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาในการดํารงชีวิตเปนหมูคณะ โดยการนําสมาชิกทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ชวยเหลือสังคม ชุมชน โรงเรียนตางๆ และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหแบบหลายมิติ ดังนั้นเมื่อ
นักศึกษาไดเขารวมโครงการในครั้งนี้ จะทําใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน
สามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวัน รูจักการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือผูอื่นในสังคม มี
จิตอาสา มีความคิดสรางสรรค ทําใหมีการเรียนรูอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การที่ประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในฐานะ
เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา กอตั้งขึ้นตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปดสอนตั้งแตป พ.ศ. 2509 มีคณาจารยที่มีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญใน
หลายสาขาวิชามีสิ่งอํานวยความสะดวกเทียบเคียงมหาวิทยาลัยระดับโลก ผลิตนักบริหารออกสูสังคมมากมายกวา
60,000 คน ดั งวิ สั ย ทั ศ น ข องสถาบั น คื อ การเป น สถาบั น ชั้ น นํ า แห งชาติ ที่ ส ร า งผู นํ า และองค ค วามรู เพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง ในระดับสากล ซึ่งไดใหความสําคัญและเห็นถึงความจําเปนในการเตรียมความพรอมใหกับเยาวชนไทยใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่องการพัฒ นาภาวะผูนําเพื่อใหกาวทันตอประเทศตางๆ ในอาเซียน สถาบันจึงมีแนวคิดที่จะจัด
กิจกรรมใหความรูแกเยาวชน ในรูปแบบของคายกิจกรรม เพื่อสรางความตระหนักใหกับเยาวชนในการเพิ่มทักษะองค
ความรูในเรื่องประชาคมอาเซีย น และเพื่ อให เยาวชนไทยสามารถพัฒ นาศักยภาพในดานทักษะความคิด มุมมอง
ทัศนคติ และองคความรูที่จะชวยใหสามารถปรับตัวใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของคายเปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง
โดยผานกิจกรรมสันทนาการตางๆ ทั้งนี้เพราะคายเปนวิธีการจัดการเรียนรูหนึ่งที่จัดขึ้นในรูปของกิจกรรมการเรียนรู
นอกหองเรียน เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหมีการเรียนรูผานการปฏิบัติจริงและเรียนรูอยางตอเนื่อง คายนิดาพัฒนาผูนําสู
อาเซียนเปนการเรียนรูภายใตสภาพแวดลอมที่สรางสรรคและมีคุณคาตอสมาชิกคาย การดําเนินงานคายมีการนํา
ภาษาอั งกฤษมาใช ในบางกิจ กรรมเพื่ อช วยให ส มาชิ กค ายตระหนักถึ งความสําคัญ ของการพั ฒ นาตนเองในการใช
ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาที่ใชรวมกันของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สิ่งที่สําคัญ คือ สมาชิกคายไดเรียนรูเรื่อง
เกี่ ย วกั บ ประเทศสมาชิ ก ของประชาคมอาเซี ย น ทั้ งด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒ นธรรม โดยร ว มกั น
แลกเปลี่ยนมุมมอง และทัศนคติของเยาวชนตอประเทศไทยและประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซีย น ซึ่งจะชวย
สงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนเปนผูนําที่มีความพรอมที่จะกาวขึ้นมาเปนผูนําที่มีศักยภาพในอนาคต อีกทั้งเยาวชนที่
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เขารวมกิจกรรมจะไดรวมกันบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในรูปแบบตางๆ ทําใหเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีตอสาธารณะ รูจัก
แบงปน และชวยเหลือสังคมตอไป

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางความตระหนัก เสริมสรางองคความรูและสรางความเขาใจในการเปนภาวะผูนําใหแกเยาวชนใน
ระดับอุดมศึกษาของไทย
2.2 เพื่อเตรียมความพรอมของเยาวชนไทยใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดาน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน
2.3 เพื่อใหเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดีตอสาธารณะ รูจักแบงปนและบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
3.1 เยาวชนที่เขารวมโครงการเปนผูมีภาวะความเปนผูนํามากยิ่งขึ้น
3.2 เยาวชนที่ เข าร ว มโครงการสามารถปรับ ตัว สอดรับ กับ การเปลี่ ย นแปลงในการเติ บ โตของประชาคม
อาเซียน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไดมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อใหเยาวชนมีจิตอาสาและรวมกันบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในรูปแบบตางๆ
4. กลุมเปาหมายของโครงการ
นิ สิ ต/นั กศึ กษาไทยและต างชาติ ที่ กําลังศึ กษาอยูชั้ น ป ที่ 3 และ 4 จํ านวน 80 คน จากทั่ วประเทศ แบ ง
ออกเปน 2 กลุม ไดแก
4.1 นักศึกษาไทยและตางชาติที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 และ 4 ในกลุมมหาวิทยาลัยที่สังกัดใน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4.2 นั กศึกษาไทยและตางชาติ ที่กําลังศึกษาอยูชั้น ปที่ 3 และ 4 ในกลุมมหาวิทยาลั ยที่ สั งกั ดใน สมาคม
สถาบันการ ศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)
5. ผูมีสวนไดสวนเสียหรือมีผลกระทบของโครงการ
5.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
5.2 นักศึกษาในกลุมมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน
5.3 หนวยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ /ภาคเอกชน/ อื่นๆ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. วิธีดําเนินงาน/แผนการปฏิบัติงาน
7.1 แตงตั้งคณะทํางาน ประชุมวางแผนงานโครงการ กําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบ และเตรียมงานดานตางๆ เชน
งบประมาณ สถานที่ การประเมินผลฯลฯ
7.2 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแตละฝายตามหนาที่ความรับผิดชอบ
7.3 ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวในโครงการตามขั้นตอนการดําเนินงาน
7.4 ตรวจสอบผลงานดําเนินงานจากเปาหมายที่ไดกําหนดไว สรุปปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ
7.5 ปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา เพื่อนําไปใชในการทํางานครั้งตอไป
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8. ผลผลิตของโครงการ (Output)
8.1 นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาไทยและต างชาติ ที่ กํ าลั งศึ ก ษาอยู ชั้ น ป ที่ 3 และ 4 จํ านวน 80 คนในสั งกั ด สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคนในสังกัด สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) จากทั่วประเทศ
9. ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Outcome)
9.1 มีกลุมผูนําเยาวชนที่มีภาวะความเปนผูนําและมีความรอบรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถนําความรูท่ี
ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเผยแพรในวงกวางตอไป
9.2 มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันกับมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
9.3 สรางผูนําเยาวชนที่มีจิตสํานึกสาธารณะชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง
10. การติดตามความกาวหนา และประเมินผล
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจกอนการเขารวมกิจกรรมโครงการ
10.2 ประเมินผลความพึงพอใจภาพรวมหลักสูตร ไมนอยกวา รอยละ 80
11. อื่นๆ ที่จําเปนประกอบการพิจารณา
สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร ปจจุบันเปดสอนทั้งสิ้น 11 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก คณะรัฐประศาสน
ศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คณะภาษา
และการสื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย คณะนิติศาสตร คณะการจัดการการทองเที่ยว คณะนิเทศศาสตรและ
นวัตกรรมการจัด การ คณะบริหารการพั ฒ นาสิ่งแวดลอม และวิทยาลัยนานาชาติ ทุ กคณะมีคณาจารยที่มีความรู
ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สถาบันมีการเรียนการสอนและอบรมใหความรูเรื่องการพัฒนาภาวะผูนําใหกับ
เยาวชน และใหความรูในเชิงวิชาการประชาคมอาเซียนแกนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน
12. ผูรับผิดชอบโครงการ : กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผูบริหาร
โทรศัพท : 0 2727 3287
โทรศัพท : 0 2375 4279
E – mail : camp_nida@hotmail.com
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กําหนดการ
โครงการ “คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน ครั้งที่ 4”
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน และชี้แจงกิจกรรม
09.00 - 12.00 น.
เขารวมงาน Open House
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
ฟงบรรยายและอบรมตามหัวขอที่สนใจ
16.00 - 16.30 น.
พักผอนตามอัธยาศัย
16.30 - 17.00 น.
เดินทางสูโรงแรมที่พัก
17.30 - 18.00 น.
ลงทะเบียนเขางาน Reception Party
18.00 - 21.00 น.
กิจกรรมละลายพฤติกรรม และรับประทานอาหารเย็น
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
07.00 - 08.00 น.
รับประทานอาหารเชา
08.00 - 08.30 น.
ออกเดินทางสูสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การเงิน การออม การลงทุน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง”
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ (ตอ)
16.00 - 17.00 น.
ชี้แจงกิจกรรมและการเดินทางสู จังหวัดนครราชสีมา
17.00 - 18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น
18.30 - 19.30 น.
เดินทางสูโรงแรมที่พัก
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 กิจกรรม ณ โรงเรียนบานเลิศสวัสดิ์ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
07.00 - 08.00 น.
รับประทานอาหารเชา
08.00 - 10.30 น.
ออกเดินทางสู อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
10.30 - 10.45 น.
รับประทานอาหารวางรวมกับคณะครู นักเรียน และผูปกครอง โรงเรียนบานเลิศ
สวัสดิ์
10.45 - 12.00 น.
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ปรับปรุงหองสมุดและสวนบริเวณพื้นที่ดานหนาหองสมุด
จัดทํามุมอาเซียน รวมกับคณะครู นักเรียน และผูปกครองโรงเรียนบานเลิศสวัสดิ์
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น.
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (ตอ)
14.45 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารวาง
15.00 - 18.00 น.
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (ตอ)
18.00 - 19.00 น.
เดินทางสูโรงแรมที่พัก
19.00 - 22.00 น.
รับประทานอาหารเย็น+กิจกรรมสันทนาการ + สรุปชวงบาย + กิจกรรมกลุม

2

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 กิจกรรมการพัฒนาผูนําสูอาเซียน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมาและ
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารเชา
07.00 - 08.00 น.
08.00 - 11.00 น.
ทํากิจกรรมฐาน/กิจกรรมสันทนาการ เนนเรื่อง Team Building
11.00 - 12.00 น.
เก็บสัมภาระ เช็คเอาทจากโรงแรม
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.30 น.
กิจกรรมผจญภัยและฟารมทัวร (ศูนยการเรียนรู+ฟารมแกะ+ฟารมกระตาย)
15.30 - 18.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร และแวะพักรับประทานอาหารเย็น
18.00 - 20.00 น.
กลับเขาที่พักโรงแรม
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 พิธีปดและมอบใบประกาศนียบัตร
07.00 - 08.00 น.
รับประทานอาหารเชา
08.00 - 08.30 น.
ออกเดินทางจากโรงแรมสูสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน บริเวณดานหนาหอเกียรติยศ อาคารสยามบรมราชกุมารี
09.00 - 11.00 น.
เยี่ยมชมสถาบัน หองสมุดสุขุม นวพันธ, หองสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร,
พิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
11.00 - 12.00 น.
พิธมี อบเกียรติบัตรและกลาวปดงาน
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันรวมกันระหวางผูบริหารและนักศึกษาที่เขารวมคาย
13.00 - 13.30 น.
ถายภาพรวมกันระหวางผูบริหาร เจาหนาที่ และนักศึกษาที่เขารวมคายและเสร็จสิ้น
การจัดกิจกรรมคายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน
หมายเหตุ : กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามความเหมาะสม
กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
เบอรโทรศัพทติดตอ : 0 2727 3287, 0 2727 3289, 0 2727 3452-3
เบอรโทรสาร : 0 2375 4279, 0 2377 7503
E-mail: camp_nida@hotmail.com

ใบสมัครเขารวม “คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน ครั้งที่ 4”
(The 4th NIDA ASEAN CAMP)
ระหวางวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560

ติดรูปถายขนาด
2 นิ้ว

1. ประวัติสวนตัว
ชื่อ...........................................นามสกุล......................................ชื่อเลน.............................เพศ........................อายุ...................ป
สัญชาติ...........................ศาสนา.......................วัน เดือน ปเกิด.........................เลขบัตรประชาชน............................................
ที่อยูปจจุบัน เลขที่......................อาคาร/หมูบาน..........................................หมูที่.....................ซอย.............................................
ถนน...............................................แขวง/ตําบล....................................................เขต/อําเภอ.......................................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย....................เบอรโทรศัพทบาน/มือถือ....................................................................
E-mail........................................................................................โรคประจําตัว (ถามี)....................................................................
สวนสูง...................เซ็นติเมตร น้ําหนัก....................กิโลกรัม สิ่งที่แพ (เชน ยา, อาหาร).............................................................
อาหารที่รับประทาน (เจ, มังสวิรัติ, อิสลาม) ระบุ..........................................................................................................................
2. ประวัติการศึกษา
ปจจุบันกําลังศึกษาอยูชั้นปที่...................เกรดเฉลี่ย...............สถาบัน/มหาวิทยาลัย.....................................................................
คณะ...........................................................................สาขา/วิชาเอก..............................................................................................
ชื่ออาจารยที่ปรึกษา...................................................................เบอรโทรศัพท..............................................................................
3. ประสบการณการรวมกิจกรรม/โครงการที่ผานมา
วัน/เดือน/ป
ชื่อกิจกรรม

4. ความสามารถทางภาษา
ภาษาไทย
ทักษะ ฟง/พูด  ดีมาก
ทักษะ อาน/เขียน  ดีมาก
ภาษาอังกฤษ
 ดีมาก
ภาษาอื่นๆ.......................................  ดีมาก

หนวยงานที่จัด

 ดี
 ดี
 ดี
 ดี

 ปานกลาง
 ปานกลาง
 ปานกลาง
 ปานกลาง

ระยะเวลาที่รวมกิจกรรม

 พอใช
 พอใช
 พอใช
 พอใช

5. บุคคลที่ติดตอไดกรณีเรงดวน
ชื่อ........................................นามสกุล..............................ความสัมพันธ.....................เบอรโทรศัพทมือถือ....................................
6. กรุณาแนะนําตนเองพอสังเขป เพื่อใหรูจักตัวทานมากขึ้น
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
*กรุณากรอกขอมูลดวยตัวบรรจง เพื่อประโยชนของผูสมัครเอง

ลงชื่อ.....................................................ผูสมัคร
(.................................................................)
วันที่.........../.............../............

แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาและผูปกครอง
1.) ความคิดเห็นในดานประชาคมอาเซียน (ความคิดเห็นของผูสมัคร)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
2.) ความคิดเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับผูสมัคร
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(...................................................................)
อาจารยที่ปรึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอรมขออนุญาตจากผูปกครอง
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................เกี่ยวของเปน........................................
เปนผูปกครองของ (นาย/นางสาว).................................................................................................................................................
ไดทราบรายละเอียดและวัตถุประสงคของโครงการ “คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน ครั้งที่ 4” ซึ่งจัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
และอนุ ญ าตให (นาย/นางสาว)......................................................................................เข า ร ว มกิ จ กรรมระหว า งวั น ที่
26 - 30 มิถุนายน 2560
ลงชื่อ...............................................................
(...................................................................)
ผูปกครอง

หมายเหตุ
*** กรุณาสงใบสมัครไปยัง
คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน
กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผูบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
หรือสแกนเอกสารสง

E-mail: camp_nida@hotmail.com
โทรสาร 0 2375 4279, 0 2377 7503

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0 2727 3287, 0 2727 3452-3, 0 2727 3289
(ใบสมัครสามารถถายเอกสารได)
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ระเบียบการเขาคายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน ครั้งที่ 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นิสิต/นักศึกษาตองใหความรวมมือและปฏิบัติตามคําแนะนําดานความปลอดภัยของอาจารยและเจาหนาที่คายทุกคน
แตงกายดวยชุดสุภาพ โทนสีเขม เพื่อเปนการใหเกียรติสถานที่
ตองแขวนปายชื่อตลอดระยะเวลาที่อยูรวมคาย
ไมนําสิ่งของมีคาเขามาในคาย หากเกิดกรณีสูญหายทางคายจะไมรับผิดชอบไมวากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
หามนําสุราและสิ่งเสพติดทุกชนิดเขามาภายในคาย
หามเลนการพนันและนําอุปกรณการพนันทุกชนิดเขามาในคาย
หามพกพาอาวุธ และของมีคมทุกชนิด รวมถึงวัตถุสิ่งของที่กอใหเกิดอันตรายเขามาในคาย
หามทะเลาะวิวาทไมวา จะกรณีใด ๆ หากเกิดกรณีดังกลาว จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
หามมีพฤติกรรมในเชิงชูสาว
หามลักขโมยทรัพยสนิ ของผูอื่นหากเกิดกรณีดังกลาว จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
หามผูใดออกนอกคายจนกวาจะเสร็จสิ้นกิจกรรม
หากพบผูทไี่ มเกี่ยวของเกี่ยวกับคายเขามาในคาย ใหแจงกับอาจารย หรือเจาหนาที่คา ยทันที

ขาพเจาไดศึกษา “ระเบียบการเขาคายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน ครั้งที่ 4” และยินดีปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว
ทุกขอ หากไมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว คณะกรรมการมีสิทธิพิจารณารายงานผูปกครองและมหาวิทยาลัยตามความ
เหมาะสม ประธานคณะทํางานฯ มีอํานาจสูงสุดในการพิจารณาตัดสินบทลงโทษ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและความ
ราบรื่นของการจัดกิจกรรม
ลงชื่อ...............................................................
(...................................................................)
ผูสมัคร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติของผูสมัครเขารวมโครงการ “คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน ครั้งที่ 4”
1. นิสิต/นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 หรือ 4 ในกลุมมหาวิทยาลัยที่สังกัดใน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)
2. มีเกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 2.75 หรืออยูในดุลยพินิจของคณะทํางานโครงการ “คายนิดาพัฒนาผูนําสูอาเซียน ครั้งที่ 4”
3. สามารถอยูรวมคายไดตลอดจนจบ
4. สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง
5. เต็มใจเขารวมทุกกิจกรรม พรอมเปดใจรับ เรียนรู และแบงปนประสบการณตาง ๆ รวมกัน
หลักฐานที่ใชประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพรอมรูปถาย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2. แบบตอบรับจากผูป กครองหรืออาจารยที่ปรึกษา
3. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
4. สําเนาบัตรนักศึกษา/นิสิต (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําหรับนักศึกษาตางชาติใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
หมายเหตุ หากสแกนเอกสารสงทางอีเมลหรือสงทางโทรสาร ใหนําสงสําเนาเอกสารตัวจริงในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
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ปฏิทินการรับสมัคร
วันที่

รายการ

บัดนี้ – 20 เมษายน 2560

เปดรับสมัครเขารวมโครงการ “คายนิดา พัฒนาผูนาํ สู
อาเซียน ครั้งที่ 4”

22 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผานทางเว็บไซต www.nida.ac.th
และ Facebook NIDA Thailand

26 - 30 มิถุนายน 2560

โครงการคายกิจกรรม “คายนิดา พัฒนาผูน ําสู
อาเซียน ครั้งที่ 4”

หมายเหตุ

เมื่ อ ประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ข า ร ว ม
โครงการแล ว หากไม ส ามารถเข า ร ว ม
โครงการไดจะต องทําหนั งสือแจงเหตุผ ล
อั น สมควรมายั ง สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ
หารศาสตร มิเชนนั้นจะตองเสียคาใชจาย
ที่โครงการฯ ไดสํารองจายไปแลว

หมายเหตุ การบรรยายเปนภาษาไทยตลอดทั้งโครงการ

สิ่งของที่ตองเตรียมสําหรับผูเขารวมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บัตรนักศึกษา และบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
ชุดลําลอง, ชุดสุภาพ (เสื้อแขนยาว/กางเกงขายาว และชุดลําลองเขาฐานกิจกรรมที่สามารถเปยกน้ําได )
อุปกรณสวนตัว เชน ผาเช็ดตัว แปรงสีฟน สบู แชมพู เปนตน
รองเทาแตะ
ไฟฉาย
ยารักษาโรคประจําตัว
ของใชสวนตัวอื่นๆ
หนังสืออานนอกเวลาสําหรับนองระดับประถม - มัธยมตนอยางนอย 1 เลม สําหรับบริจาคใหกับหองสมุดโรงเรียน
บานเลิศสวัสดิ์

*** ผูเขารวมกิจกรรมควรแตงกายสุภาพ รองเทาหุมสน
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